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  اؿذض نتاب

 

 َا املكصٛر باؿذض َع سنض أْٛاع٘ ؟

املايو َٔ ايتصضف يف َاي٘ ٖٚٛ ْٛعإ   َٓعٖٚٛ 

  األٍٚ ؿل ايػري

ؿل ايػضَا٤ ع٢ً   َؿًػناؿذض ع٢ً 

ؿل املضتٗٔ   ٚصأٖ

َضض املٛت املدٛف ؾُٝا طار ع٢ً ايجًح َٔ َاي٘ ؿل ايٛصث١   َٚضٜض

َٚهاتب ؿل ايغٝز   ٚقٔ

ؿل املغًُني ألٕ تضنت٘ يف٤ ٚصمبا تصضف ؾٝٗا تصضؾا ٜكصز ب٘ إتالؾٗا يٝؿٛتٗا عًِٝٗ   َٚضتز

بعز طًب ايؾؿٝع ي٘ ؿل ايؾؿٝع  ؽكصا َؾؿٛعا  َٚؾرت

  ايجاْٞ احملذٛط عًٝ٘

ٜاٙ ٚاْؿل  {ٚال تؤتٛا ايغؿٗا٤ أَٛايهِ  }يكٛي٘ تعاىل  ٚفٕٓٛ ٚعؿٝ٘صػري ؿغ ْؿغ٘ نع٢ً  اآل١ٜ قاٍ ععٝز ٚعهض١َ ٖٛ َاٍ ايٝتِٝ ال تؤت٘ إ

ؾزٍ ع٢ً  {ٚابتًٛا ايٝتا٢َ ست٢ إسا بًػٛا ايٓهاح ؾإٕ آْغتِ َِٓٗ صؽزا ؾارؾعٛا إيِٝٗ أَٛاهلِ  }عًٝ٘ ؾال ٜصح تصضؾِٗ قبٌ اإلسٕ ٚقاٍ تعاىل 

 أَٛاهلِ ٚؾٝ٘ ضضص عًِٝٗ إطالقِٗ يف ايتصضف ٜؿطٞ إىل ضٝاع ِٜٗ قبٌ ايضؽز ٚألٕ أْ٘ ال ٜغًِ إٍ

 

 را٤ ايزٜٔ ؟أٌٖ ايزا٥ٔ ي٘ املطايب١ أٚ اؿذض ع٢ً املزٜٔ قبٌ سًٍٛ 

 ٙ بغبب٘ ٚال ٜطايب املزٜٔ ٚال حيذض عًٝ٘ بزٜٔ مل حيٌ ألْ٘ ال ًٜظَ٘ أراؤٙ قبٌ سًٛي٘ ٚال ٜغتشل املطايب١ ب٘ ؾًِ ميًو َٓع٘ مما ٍ-

 

 َت٢ حيل يًزا٥ٔ املطايب١ بزٜٓ٘ أٚ اؿذض ع٢ً املزٜٔ قبٌ سًٍٛ أرا٤ ايزٜٔ ؟

ؾًػضمي٘ َٓع٘ ست٢ ٜٛثك٘ بضٖٔ حيضط أٚ نؿٌٝ ٤ًَٞ ألْ٘ يٝػ ي٘ تأخري اؿل عٔ قً٘ ٚيف . ا طٜٛال حيٌ رٜٓ٘ قبٌ قزَٚ٘ َٓ٘ يهٔ يٛ أصار عؿض

 ايغؿض تأخريٙ ؾإٕ نإ ال حيٌ قبً٘ ؾؿٞ َٓع٘ صٚاٜتإ 

 

 ٌٖ ٜغكط ايزٜٔ ظٕٓٛ املزٜٔ؟

 ٚال حيٌ رٜٔ َؤدٌ ظٕٓٛ ألٕ األدٌ سل ي٘ ؾال ٜغكط ظْٓٛ٘ 

 

 ٌٖ ٜغكط ايزٜٔ مبٛت املزٜٔ؟

 إٕ ٚثل ٚصثت٘ مبا تكزّ أٟ صٖٔ حيضط أٚ نؿٌٝ ٤ًَٞ اختاصٙ اـضقٞ يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ تضى سكا ؾًٛصثت٘ ٚاألدٌ سل يًُٝت ٚال مبٛت 

يبكا٤ سَت٘ َضت١ٓٗ ب٘ ٚع٢ً ايٛاصخ  حيٌ ألٕ بكا٤ٙ ضضص ع٢ً املٝتٚألْ٘ ال حيٌ ب٘ َاي٘ ؾال حيٌ ب٘ َا عًٝ٘ ناؾٕٓٛ ٚعٓ٘  ؾٝٓتكٌ إىل ٚصثت٘

ٜتعًل بٗا ٚقز ال ٜهٕٛ ايٛصث١ أًَٝا٤ ؾٝؤرٟ تصضؾِٗ إىل ٖالى ملٔ ع٘ ايتصضف يف ايرتن١ ٚع٢ً ايػضِٜ بتأخري سك٘ ٚصمبا تًـ ايرتن١ ٚاؿل 

 اؿل 

 

  أسنض ايزيٌٝ ع٢ً ٚدٛب ٚؾا٤ ايزٜٔ ملزٜٔ قارص بٛؾا٥٘ ؟

 ٚجيب ع٢ً َزٜٔ قارص ٚؾا٤ رٜٔ ساٍ ؾٛصا بطًب صب٘ ؿزٜح َطٌ ايػين ظًِ َتؿل عًٝ٘ -

 

 َاسا حيل يًزا٥ٔ يف ساٍ َط١ً املزٜٔ ايكارص ؟ َٚا عكٛبت٘ ؟

ٙ  ٚعكٛبت٘يٞ ايٛادز ظًِ حيٌ عضض٘ سبغ٘ يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  ٚإٕ َطً٘ ست٢ ؽهاٙ ٚدب ع٢ً اؿانِ أَضٙ بٛؾا٥٘ ؾإٕ أبٞ- ٛ صٚا أمحز ٚأب
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سذض قاٍ اإلَاّ أمحز قاٍ ٚنٝع عضض٘ ؽهٛاٙ ٚعكٛبت٘ سبغ٘ ٚإٕ مل ٜكط٘ باع اؿانِ َاي٘ ٚقط٢ رٜٓ٘ ألْ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ راٚر ٚغريُٖا 

ْت٘ بإٔ  ع٢ً َعاس ٚباع َاي٘ يف رٜٓ٘ ٜكاٍ عبل صٚاٙ اـالٍ ٚععٝز بٔ َٓصٛص ٚعٔ عُض أْ٘ خطب ؾكاٍ أال إٕ أعٝؿع د١ٓٝٗ صضٞ َٔ رٜٓ٘ ٚأَا

ْا با٥عٕٛ َاي٘ ٚقامسٛٙ بني غضَا٥٘ صٚاٙ َايو يف املٛطأ قاٍ يف  اؿاز ؾأرإ َعضضا ؾأصبح ٚقز رٜٔ ب٘ ؾُٔ نإ ي٘ عًٝ٘ رٜٔ ؾًٝشطض غزا ؾإ

اي٘ بني ٜكغِ ّٚنإ عُض بٔ عبز ايعظٜظ ٜكٍٛ  ٜضٕٚ اؿبػ يف ايزٜٔ ايؾضح ٚقاٍ ابٔ املٓشص أنجض َٔ حنؿغ عٓ٘ َٔ عًُا٤ األَصاص ٚقطاتِٗ

ْت٢ٗ  ايػضَا٤ ٚال حيبػ  ٚب٘ قاٍ ايًٝح ا

 

 َع سنض ايزيٌٝ ؟ َاسا يف ساي١ عكٛب١ املزٜٔ َُعغض ؟

ٜتبني أَضٙ أٟ أْ٘ َعغض أٚ ٜرب املزٜٔ بٛؾا٤ أٚ إبضا٤ أٚ ٜضض٢ غضمي٘ بإخضاد٘   ٚال خيضد٘ ست٢ 

ٚقٛي٘ ص٢ً  {ٚإٕ نإ سٚ عغض٠ ؾٓعض٠ إىل َٝغض٠  }يكٛي٘ تعاىل  سٚ عغض٠ ٚدبت ؽًٝت٘ ٚسضَت َطايبت٘ ٚاؿذض عًٝ٘ َا راّ َعغضاؾإٕ نإ 

خشٚا َا ٚدزمت يٝػ يهِ إال سيو صٚاٙ َغًِ ٚيف إْعاص املعغض ؾطٌ ععِٝ ٚأبًػٗا عٔ بضٜز٠ َضؾٛعا يٝ٘ ٚعًِ يف ايشٟ أصٝب يف مثاصٙ اهلل ع

 َٔ أْعض َعغضا ؾً٘ بهٌ ّٜٛ َجًٝ٘ صزق١ صٚاٙ أمحز بإعٓار دٝز 

 

 سذض اؿانِ ع٢ً املزٜٔ ايكارص ايشٟ ال ٜؿٞ بزٜٓ٘ ؟ أسنض ريٌٝ

 ٚإٕ عأٍ غضَا٤ َٔ ي٘ َاٍ ال ٜؿٞ بزٜٓ٘ اؿانِ اؿذض عًٝ٘ يظَ٘ إدابت٘ ؿزٜح نعب بٔ َايو إٔ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ سذض ع٢ً َعاس

 ٥ِٗ ٚباع َاي٘ صٚاٙ اـالٍ ٚععٝز يف عٓٓ٘ ٚألٕ ؾٝ٘ رؾعا يًطضص عٔ ايػضَا٤ ؾًظّ سيو يكطا

 

 أسنض سهِ إظٗاص سذض امُلؿًػ أٚ ايغؿٝ٘ ؟

 ٚعٔ إظٗاص سذض يؿًػ ٚعؿ٘ يٝعًِ ايٓاؼ عاهلُا ؾال ٜعاًَُٖٛا إال ع٢ً بصري٠ 

 

 َع سنض ايزيٌٝ ؟ ٌٖ جيرب املؿًػ أٚ ايغؿٝ٘ بإؾا٤ رٜٓ٘ ؟

 ٚإسا مل ٜـ َاي٘ بزٜٓ٘ ؾٌٗ جيرب ع٢ً إداط٠ ْؿغ٘ ؾٝ٘ صٚاٜتإ

ٖٚٛ قٍٛ عُض بٔ عبز ايعظٜظ ٚإعشام ملا صٟٚ إٔ صدال قزّ املز١ٜٓ ٚسنض إٔ ٚصا٤ٙ َاال ؾزآٜ٘ ايٓاؼ ٚمل ٜهٔ ٚصا٤ٙ َاٍ ؾغُاٙ ايٓيب  إسزاُٖا جيرب 

 ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عضقا ٚباع٘ غُغ١ أبعض٠ صٚاٙ ايزاصقطين بٓشٛٙ ٚؾٝ٘ أصبع١ أبعض٠ ٚاؿض ال ٜباع ؾعًِ أْ٘ باع َٓاؾع٘ 

ملا ص٣ٚ أبٛ ععٝز إٔ صدال أصٝب يف مثاص ابتاعٗا ؾهجض رٜٓ٘ ؾكاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ تصزقٛا عًٝ٘ ؾتصزقٛا عًٝ٘ ؾًِ  ٚايجا١ْٝ ال جيرب

 دزمت ٚيٝػ يهِ إال سيو صٚاٙ َغًِٜبًؼ سيو ٚؾا٤ رٜٓ٘ ؾكاٍ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ خشٚا َا ٚ

 

 أصبع١ أسهاّ اؿذض ٚؾا٥ز٠ ؾصٌ

 أسنض أسهاّ اؿذض؟

  األٍٚ

باملاٍ ألْ٘ ٜباع يف رِْٜٛٗ ؾهاْت سكٛقِٗ َتعًك١ ب٘ نايضٖٔ   سل ايػضَا٤تعًل -

  سذض ثبت باؿانِ ؾُٓع تصضؾ٘ ناؿذض يًغؿ٘ؾٝ٘ بؾ٤ٞ نبٝع٘ ٖٚبت٘ ٚٚقؿ٘ ٚحنٖٛا ألْ٘  ؾال ٜصح تصضؾ٘-

ْت٢ٗ ٚعٓ٘ ألٕ سل ايػضَا٤ تعًل مباي٘ ؾُٓع صش١ عتك٘ قاٍ يف ايؾضح ٚب٘ مٚيٛ بايعتل ؾال ٜٓؿش - اٍ َايو ٚايؾاؾعٞ ٖٚشا أصح إٕ ؽا٤ اهلل ا

  ٜصح عتك٘ ألْ٘ عتل َٔ َايو صؽٝز صشٝح أؽب٘ عتل ايضأٖ

 إمنا تعًل مباي٘ رٕٚ سَت٘ ألْ٘ أٌٖ يًتصضف ٚاؿذض  صح ٚإٕ تصضف يف سَت٘ بؾضا٤ أٚ إقضاص-

غضَا٤ ايغابل ع٢ً سيو ؾإسا اعتٛؾٛٙ ؾكز طاٍ املعاصض  ٚطٛيب ب٘ بعز ؾو اؿذض عٓ٘ ألْ٘ سل عًٝ٘ ٚإمنا َٓعٓا تعًك٘ مباي٘ ؿل اٍ

  ايجاْٞ

بٗا صٟٚ سيو عٔ عجُإ ٚعًٞ ٚب٘ قاٍ َايو ٚايؾاؾعٞ ٚابٔ املٓشص يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ  َٔ ٚدز عني َا باع٘ أٚ أقضض٘ ؾٗٛ أسلإٕ 

يغا أرصى َاي٘ بعٝٓ٘ عٓز صدٌ قز أؾًػ أٚ إْغإ قز أؾًػ ؾٗٛ أسل ب٘ َٔ غريٙ صٚاٙ اؾُاع١ ٖشا ؽضط ملٔ ؾعٌ َا سنض بعز اؿذض ٚإٔ ٜهٕٛ َـ

ٙ يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ أميا صدٌ باع َتاعا ؾأؾًػ ايشٟ ابتاع٘ ٚمل ٜكبض ايشٟ باع٘ َٔ مثٓ٘ سٝا ٚإٔ ٜهٕٛ عٛض ايعني نً٘ بكٝا يف سَت

ٚيف سزٜح  صٚاٙ َايو ٚأبٛ راٚر ٖٚٛ َضعٌ ٚقز أعٓزٙ أبٛ راٚر َٔ ٚد٘ ضعٝـؽ٦ٝا ؾٛدز َتاع٘ بعٝٓ٘ ؾٗٛ أسل ب٘ ٚإٕ َات املؾرتٟ ؾصاسب املتاع أع٠ٛ ايػضَا٤ 

َاي٘ ؽ٦ٝا ؾٗٛ ي٘ صٚاٙ أمحز ٚيف يؿغ أبٞ راٚر ؾإٕ نإ قبض َٔ مثٓٗا ؽ٦ٝا  يػ ؾٛدز صدٌ عٓزٙ َاي٘ ٚمل ٜهٔ اقتط٢ َٔأميا صدٌ أفٟ ٖضٜض٠ أب

ؾٗٛ اع٠ٛ ايػضَا٤  
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ٜتعًل بٗا سل ايػري ؾإٕ صٖٓٗا مل ميًو ايضدٛع يكٛي٘ عٓز صدٌ قز أؾًػ ٖٚشا مل جيزٙ عٓزٙ ٖٚشا ال ْعًِ ؾٝ٘-  ٚإٔ تهٕٛ نًٗا يف ًَه٘ مل 

ؾا قاي٘ يف ايؾضح  خال

ٜتًـ َٓٗا ؽ٤ٞ ٚب٘ قاٍ إعشام يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ َٔ أرصى َتاع٘ بعٝٓ٘ ٖٚشا مل جيزٙ بعٝٓ٘  - ٚإٔ تهٕٛ عاهلا مل 

 ٚمل تتػري صؿتٗا مبا ٜظٌٜ امسٗا ؾإٕ طشٔ اؿٓط١ ْٚغر ايػظٍ ٚقطع ايجٛب قُٝصا مل ٜضدع ألْ٘ مل جيزٙ بعٝٓ٘ يتػري امس٘ ٚصؿت٘ قاٍ يف

ْت٢ٗ   ٜأخش عني َاي٘ ٜٚعط٢ ق١ُٝ عٌُ املؿًػ ا ايؾضح ٚيًؾاؾعٞ ؾٝ٘ قٛالٕ أسزُٖا ب٘ أقٍٛ 

ٜاص٠ َتص١ً نايغُٔ ٚايهرب ؾإٕ ٚدز سيو َٓع ايضدٛع سنضٙ اـضقٞ ٚعٓ٘ ي٘ ايضدٛع يًدرب ٖٚٛ َشٖب َايو إال أْ٘ خيري ايػضَا٤  بني ٚمل تظر ط

ٜار٠ املٓؿص١ً ٚايٓكص بٗظاٍ ؾال متٓع ايضدٛع قاٍ يف املػين بػري خالف بني أصشابٓا ألْ٘ ميهٔ  إٔ ٜعطٛٙ ايغًع١ أٚ مثٓٗا ايشٟ باعٗا ب٘ ؾأَا ايظ

ٜار٠ يًُؿًػ يف ظاٖض املشٖب ْص عًٝ٘ يف صٚا١ٜ سٓبٌ ؿزٜح اـضاز بايطُإ ٖٚشا ٜزٍ ع٢ً إٔ ايُٓا٤  ٜارتٗا ٚايظ ايضدٛع يف ايعني رٕٚ ط

ٚايػ١ً يًُؾرتٟ يهٕٛ ايطُإ عًٝ٘  

ٜأخش عٛض٘ نايجُٔ  ٚمل تذ ٜتا ٚخًط٘ بظٜت آخض عكط ايضدٛع ألْ٘ مل جيز عني َاي٘ ٚإمنا  تًط بػري َتُٝظ ؾإٕ اؽرت٣ ط

ٜتعًل بٗا سل يًػري ؾإٕ خضدت عٔ ًَه٘ ببٝع أٚ غريٙ مل ٜضدع ألْ٘ مل جيزٖا عٓزٙ   ٚمل 

ؾُت٢ ٚدز ؽ٤ٞ َٔ سيو اَتٓع ايضدٛع ملا تكزّ  

 ايجايح 

ْا َٔ سزٜح  يشٟ َٔ دٓػ ايزٜٔ ٚبٝع َايٝػ َٔ دٓغًٜ٘ظّ اؿانِ قغِ َاي٘ ا ٜٚكغُ٘ ع٢ً ايػضَا٤ بكزص رِْٜٛٗ ألٕ ؾٝ٘ تغ١ٜٛ بِٝٓٗ ملا سنض

ٕ َعاس ٚؾعٌ عُض ٚألٕ سيو ٖٛ دٌ املكصٛر باؿذض ايشٟ طًب٘ ايػضَا٤ أٚ بعطِٗ ٜٚغتشب إسطاص املؿًػ ٚايػضَا٤ ألْ٘ أطٝب يكًٛبِٗ ٚأبعز ّ

ايت١ُٗ  

ٚأَا ايزٜٔ -إٔ ال غضِٜ عٛاِٖ إٕ ظٗض صب رٜٔ ساٍ صدع ع٢ً نٌ غضِٜ بكغط٘ ألْ٘ يٛ نإ ساضضا قامسِٗ ؾهشا إسا ظٗض  ٚال ًٜظَِٗ بٝإ-

ي٘ املؤدٌ ؾال حيٌ بايؿًػ قاٍ ايكاضٞ صٚا١ٜ ٚاسز٠ ألٕ ايتأدٌٝ سل ي٘ ؾًِ ٜبطٌ بؿًغ٘ نغا٥ض سكٛق٘ ؾعًٝٗا خيتص أصشاب ايزٜٕٛ اؿاي١ مبا

ٜاِٖ يف اعتٝؿا٥٘ ٚقاٍ أبٛ اـطاب ؾٝ٘ صٚا١ٜ أخض٣ أْ٘ رْٚ٘ ألْ٘ ال ٜغتشل ا عتٝؿا٤ سك٘ قبٌ أدً٘ ٚإٕ سٌ رٜٓ٘ قبٌ ايكغ١ُ ؽاصنِٗ ملغاٚات٘ إ

حيٌ بؿًغ٘ ٚألٕ ايؿًػ َعين ٜٛدب تعًل ايزٜٔ مباي٘ ؾأعكط األدٌ ناملٛت  

إعشام ٚقاٍ َايو تباع ٜٚهرت٣ ي٘ بزهلا اختاصٙ ابٔ املٓشص  ٚجيب إٔ ٜرتّ ي٘ َا حيتاد٘ َٔ َغهٔ ؾال تباع راصٙ اييت ال غ٢ٓ ي٘ عٓٗا ٚب٘ قاٍ-

يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ خشٚا َا ٚدزمت  

خارّ صاحل ملجً٘ ألٕ سيو مما ال غ٢ٓ ي٘ عٓ٘ ؾًِ ٜبع يف رٜٓ٘ نهتاب٘  

ٜتذض ب٘ إٕ نإ تادضا  - َٚا 

ٚآي١ سضؾ١ إٕ نإ َتشضؾا قاٍ أمحز ٜرتى ي٘ قزص َا ٜكّٛ ب٘ َعاؽ٘  -

ٙ ب ي٘ ٚيعٝاي٘ أر٢ْ ْؿك١ َجًِٗ َٔ َأنٌ َٚؾضب ٚنغ٠ٛ قاٍ يف ايؾضح ٜٚٓؿل عًٝ٘ باملعضٚف َٔ َاي٘ إىل إٔ ٜكغِ إال إٕ نإ سا نغب يكٍٜٛٚر-

ٚػب نغٛتِٗ قاٍ أمحز ٜرتى ي٘ قزص -ابزأ بٓؿغو ثِ مبٔ تعٍٛ ٚممٔ أٚدب اإلْؿام عًٝ٘ ٚطٚدت٘ ٚأٚالرٙ َايو ٚايؾاؾعٞ ٚال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾا 

ْت٢ٗ   َا ٜكّٛ ب٘ َعاؽ٘ ٜٚباع ايباقٞ ٖٚشا يف سل ايؾٝذ ايهبري ٚسٟٚ اهل٦ٝات ايشٜٔ ال ميهِٓٗ ايتصضف بأبزاِْٗ ا

 ايضابع

ؾُٔ  يهِ إال سيوخشٚا َا ٚدزمت ٚيٝػ ٚقٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ  {عض٠ ٚإٕ نإ سٚ عغض٠ ؾٓعض٠ إىل َٞ }إْكطاع ايطًب عٓ٘ يكٛي٘ تعاىل  

ىل أقضض٘ أٚ باع٘ ؽ٦ٝا عاملا عذضٙ مل ميًو طًب٘ ست٢ ٜٓؿو سذضٙ يتعًل سل ايػضَا٤ بعني َاٍ املؿًػ ٌٖٚ ي٘ ايضدٛع بعني َاي٘ إسا ٚدزٙ ع

 ٚدٗني أسزُٖا ي٘ سيو يًدرب ٚايجاْٞ ال ؾغذ ي٘ ألْ٘ رخٌ ع٢ً بصري٠ أؽب٘ َٔ اؽرت٣ َعٝبا ٜعًِ عٝب٘

 

 ٜطُٓ٘ مل ؾأتًؿ٘ عؿٝ٘ أٚ فٕٓٛ أٚ صػري إىل َاي٘ رؾع َٚٔ ؾصٌ

 َاسا يف ساي١ َٔ رؾع َاي٘ يعزِٜ األ١ًٖٝ ؾأتًؿ٘ َع عًُ٘ بعزّ أًٖٝت٘ ؟

ألْ٘ ال تؿضٜط َٔ املايو  أخشٙ بػري اختٝاص املايو نايػصب ٚاؾٓا١ٜ ؾعًٝ٘ ضُا١ْألْ٘ عًط٘ عًٝ٘ بضضاٙ عًِ باؿذض أٚال يتؿضٜط٘ ٚأَا َا 

 ٚاإلتالف ٜغتٟٛ ؾٝ٘ األٌٖ ٚغريٙ 

 

 َاسا يف ساي١ األخش َٔ َاٍ عزِٜ أ١ًٖٝ قذٛص ع١ًٝ ؟

 ألْ٘ ٖٛ ايشٟ ميًو قبض َاي٘ ؽضعا ٚسؿع٘  عًٝ٘ ٜأخشٙ ٚيٝ٘ أٟ ٚيٞ احملذٛصست٢ يتعزٜ٘ بكبط٘  ضُٕٓ٘ أسزِٖ َاال َٚٔ أخش ّ

ٚتًـ ٚمل ٜؿضط ألْ٘ قغٔ   ال إٕ أخشٙ َٔ احملذٛص عًٝ٘ يٝشؿع٘

 نُٔ أخش َػصٛبا يٝشؿع٘ يضب٘ ؾإْ٘ ال ٜطُٓ٘ ألٕ يف سيو إعا١ْ ع٢ً صر اؿل إىل َغتشك٘ 
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 َع سنض ايزيٌٝ ؟ يف اؿذض إسا بًؼ ايصػري صؽٝزا ٚصر عكٌ اجملٕٓٛ ؟ َا املرتتب

ْا ثِ عكٌ ٚصؽز اْؿو اؿذض عٓ٘ بال سهِ سانِ بػري خالف قاي٘ يف ايؾضح   َٚٔ بًؼ صؽٝزا أٚ بًؼ فٓٛ

ال قبٌ سيو عاٍ أٟ قبٌ ايبًٛؽ . ٚقغٓا عًٝ٘ اجملٕٓٛ ألْ٘ يف َعٓاٙ  {ؾإٕ آْغتِ َِٓٗ صؽزا ؾارؾعٛا إيِٝٗ أَٛاهلِ  }ٚرؾع إيٝ٘ َاي٘ يكٛي٘ تعاىل 

 ٚايعكٌ ٚايضؽز

 

 سهِ اؿذض ع٢ً ايهبري املطٝع ملاي٘ ؟ٌٖ ٜٓطبل 

نبريا يآل١ٜ ؾايزؾع بؾضطني بًٛؽ ايٓهاح  ٚيٛ صاصا ؽٝدني قاٍ ابٔ املٓشص أنجض عًُا٤ األَصاص ٜضٕٚ اؿذض ع٢ً نٌ َطٝع ملاي٘ صػريا نإ أٚ

 ٚإٜٓاؼ ايضؽز 

 

 َاسا يف ساي١ عٛر٠ ايغؿ١ بعز ؾو اؿذض عٔ احملذٛص عًٝ٘؟

ٚ ايغؿ٘ أعٝز عًٝ٘ اؿذض ملا ص٣ٚ عض٠ٚ بٔ ايظبري إٔ عبز اهلل بٔ دعؿض ابتاع بٝعا ؾكاٍ عًٞ آلتني عجُإ ؾألسذضٕ ٚإٕ ؾو عٓ٘ اؿذض ؾعار

ْا ؽضٜهو يف بٝعتو ؾأت٢ عًٞ عجُإ ؾكاٍ إٕ ابٔ دعؿض قز ابتاع بٝع نشا ؾاسذض عًٝ٘ ؾكاٍ ايظبري ْا عًٝو ؾأعًِ سيو ابٔ دعؿض ايظبري ؾكاٍ أ  أ

ف أسذض ع٢ً صدٌ ؽضٜه٘ ايظبري صٚاٙ ايؾاؾعٞ بٓشٛٙ قاٍ يف ايهايف ٖٚشٙ قص١ ٜؾتٗض َجًٗا ٚمل تٓهض ؾٝهٕٛ إمجاعا ؽضٜه٘ ؾكٌ عجُإ نٞ

ْت٢ٗ   ا

 

 َا عال١َ بًٛؽ ايشنض ؟ َٚا عال١َ بًٛؽ األْج٢ ؟ َع سنض ايزيٌٝ ؟

  ٚبًٛؽ ايشنض بجالث١ أؽٝا٤

ٚقٍٛ ايٓيب ص٢ً اهلل  {ٚإسا بًؼ األطؿاٍ َٓهِ اؿًِ ؾًٝغتأسْٛا  }إَا باإلَٓا٤ ٜكع١ أٚ َٓاَا ال ْعًِ ؾٝ٘ خالؾا قاي٘ يف ايؾضح يكٛي٘ تعاىل .1

ٜتِ بعز إستالّ صٚاُٖا أبٛ راٚر   عًٝ٘ ٚعًِ صؾع ايكًِ عٔ ثالث١ عٔ ايصيب ست٢ حيتًِ اؿزٜح ٚسزٜح ال 

ٍٚ ابٔ عُض عضضت ع٢ً ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ّٜٛ اسز ٚأْا ابٔ أصبع عؾض٠ ع١ٓ ؾًِ جيظْٞ ٚعضضت عًٝ٘ أٚ بتُاّ مخغ١ عؾض ع١ٓ يل.2

ٜتعضضٛا إال ملٔ بًؼ مخػ عؿ ص٠ ّٜٛ اـٓزم ٚأْا ابٔ مخػ عؾض٠ ع١ٓ ؾأداطْٞ َتؿل عًٝ٘ ؾًُا مسع٘ عُض بٔ عبز ايعظٜظ نتب إىل عُاي٘ إٔ ال 

ع١ٓ  

ألٕ ععز بٔ َعاس ملا سهِ يف بين قضٜع١ بكتًِٗ ٚعيب سصاصِٜٗ أَض إٔ ٜهؾـ عٔ َؤتظصِٖ ؾُٔ أْبت ؾٗٛ َٔ  أٚ ْبات ؽعض خؾٔ سٍٛ قبً٘.3

املكات١ً َٚٔ مل ٜٓبت ؾٗٛ َٔ ايشص١ٜ ٚبًؼ سيو ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكاٍ يكز سهُت عهِ اهلل َٔ ؾٛم عبع١ أصقع١ َتؿل عًٝ٘  

  ٚبًٛؽ األْج٢

ْت٢ٗ بشيو ٚباؿٝض قاٍ يف ايؿ  صح ٚاؿٝض بًٛؽ يف سل اؾاص١ٜ ألٕ ايٛيز َٔ َا٥ُٗا ا

 

 َا املكصٛر بايضؽز ؟ َع سنض ايزيٌٝ ؟

يف  قاٍ صالسا {ؾإٕ آْغتِ َِٓٗ صؽزا  }ٚايضؽز إصالح املاٍ ٚصْٛ٘ عُا ال ؾا٥ز٠ ؾٝ٘ يف قٍٛ أنجض أٌٖ ايعًِ يكٍٛ ابٔ عباؼ يف قٛي٘ تعاىل 

  {ٚابتًٛا ايٝتا٢َ  }ترب يكٛي٘ تعاىل أَٛاهلِ ٚال ٜزؾع إيٝ٘ َاي٘ ست٢ ٜذ

 

 َت٢ ٜزؾع يًذاص١ٜ َاهلا؟

يف ٚعٓ٘ ال ٜزؾع إىل اؾاص١ٜ َاهلا ست٢ تتظٚز ٚتًز أٚ تكِٝ يف بٝت ايظٚز ع١ٓ يكٍٛ ؽضٜح عٗز إيٞ عُض إٔ ال أدٝظ ؾاص١ٜ عط١ٝ ست٢ ؼٍٛ 

 بٝت طٚدٗا سٛال أٚ تًز 

 

 ؾاعكا ٚيٛ ملايه٘ املًُٛى ٚٚال١ٜ ؾصٌ

 ع١ً ٚال١ٜ املًُٛى ملايه٘ ٚيٛؾاعكًا ؟َا 

 ألْ٘ َاي٘ ٚألٕ ايعزاي١ يٝغت ؽضطا يصش١ تصضف اإلْغإ يف َاي٘ 

 

 ملٔ تؤٍٚ ايٛال١ٜ ؟

نٛال١ٜ ايٓهاح   األبٚٚال١ٜ ايصػري ٚايبايؼ بغؿ٘ أٚ دٕٓٛ ألبٝ٘ ايضؽٝز ايعزٍ ٚيٛ ظاٖضا يهُاٍ ؽؿكت٘ ٚألْٗا ٚال١ٜ ؾكزّ ؾٝٗا -



تحت إشراف فضيلة الشيخ أبي اسحاق الحىينيمن كتاب منار السبيل الفرقة الثانية بمعهد شيخ اإلسالم العلمي الحجرملزمة س و ج كتاب    

5 

 

ْا٥ب٘ ٚقاّ َكاَ٘ أؽب٘ ٚنًٝ٘ يف اؿٝا٠  ؾإٕ مل ٜهٔ ي٘ أب - ؾٛص١ٝ ألْ٘ 

ثِ اؿانِ ألٕ ايٛال١ٜ اْكطعت َٔ د١ٗ األب ؾتعٝٓت يًشانِ نٛال١ٜ ايٓهاح ألْ٘ َٔ ال ٚيٞ ي٘  -

ٙ ايٛصث١ ؾإٕ عزّ اؿانِ ؾأَني ٜكّٛ َكاَ٘ إختاصٙ ايؾٝذ تكٞ ايزٜٔ ٚقاٍ يف سانِ عادظ نايعزّ ْكٌ ابٔ اؿهِ ؾُٝٔ عٓزٙ َاٍ ؾطايب٘ ب-

ٜتكزّ إىل أسز َِٓٗ   ؾٝداف َٔ أَضٙ تض٣ إٔ خيرب اؿانِ ٜٚزؾع٘ إيٝ٘ قاٍ أَا سهآَا ايّٝٛ ٖؤال٤ ؾال أص٣ إٔ 

 

 ط ايٛيٞ ؟ٚأسنض ؽض

ألٕ غري ايضؽٝز قذٛص عًٝ٘   ايضؽزٚؽضط يف ايٛيٞ -

  ٚايعزاي١ ٚيٛ ظاٖضا ؾال حيتاز اؿانِ إىل تعزٌٜ األب أٚ ٚص١ٝ يف ثبٛت ٚالٜتُٗا-

 

 ٌٖ يًذز ٚاألّ ٚال١ٜ ؟

 ٚاؾز ٚاألّ ٚعا٥ض ايعصبات ال ٚال١ٜ هلِ إال بايٛص١ٝ يكصٛ ؽؿكتِٗ عُٔ تكزّ ٚاملاٍ قٌ اـٝا١ْ ؾال ٜؤَٕٓٛ عًٝ٘ ناألداْب 

 

 َا ع٢ً ايٛيٞ ػاٙ احملذٛص عًٝ٘ ؟

ٜتصضف يف َاهلِع٢ً ٚيٞ ايصػري ٚاجملٕٓٛ ٚايغؿٝ٘  ٚحيضّ ٚال تكضبٛا َاٍ ايٝتِٝ إال باييت ٖٞ  }إال مبا ؾٝ٘ سغ َٚصًش١ يكٛي٘ تعاىل  إٔ 

 {أسغٔ 

 

 ٌٖ ٜصح َعاَالت عزِٜ األ١ًٖٝ نبٝع أٚ ؽضا٤ ٚخالف سيو ؟ َع سنض ايزيٌٝ ؟

اآل١ٜ  {تٛا ايغؿٗا٤ أَٛايهِ ٚال تؤ }يكٛي٘ تعاىل  غري صشٝحببٝع أٚ ؽضا٤ أٚ عتل أٚ ٚقـ إٚ إقضاص ث١ أٟ ايصػري ٚاجملٕٓٛ ٚايغؿٝ٘ ٚتصضف ايجال

 ٚألِْٗ قذٛص عًِٝٗ ؿغ أْؿغِٗ 

 

ُٜكاّ سز أٚ قصاص ع٢ً ايغؿٝ٘ ؟  ٌٖ 

٠ إٕ أقض عز أٟ مبا ٜٛدب اؿز نايكشف ٚايظ٢ْ  يهٔ ايغؿٞ-

قاٍ ابٔ املٓشص أمجع نٌ َٔ حنؿغ عٓ٘ َٔ أٌٖ  ٚاؿذض إمنا تعًل يف َاي٘ ْؿغ٘ألْ٘ غري َتِٗ يف أٚ بٓغب أٚ قصاص صح ٚأخش ب٘ يف اؿاٍ -

ٚإٕ طًل ْؿش يف قٍٛ ايعًِ ع٢ً إٔ إقضاص احملذٛص عًٝ٘ ع٢ً ْؿغ٘ دا٥ظ إسا نإ بظ٢ْ أٚ عضق١ أٚ ؽضب مخض أٚ قشف أٚ قتٌ ٚإٔ اؿزٚر تكاّ عًٝ٘ 

 قاي٘ يف ايؾضح  األنجض

 

  ٌٖ ٜؤخش بأقضاص ايغؿٝ٘ مباٍ ؟

 اؿذض عٓ٘ ألْ٘ سذض عًٝ٘ ؿع١ ٚألٕ قبٍٛ إقضاصٙ ٜبطٌ َع٢ٓ اؿذض ألْ٘ ٜزأٜ ايٓاؼ ٜٚكض هلِ ٚإٕ أقض مباٍ أخش ب٘ بعز ؾو 

 

 ٚيٝ٘ َاٍ َٔ ٜانٌ إٔ اؿاد١ َع ٚيًٛيٞ ؾصٌ

ٜانٌ َٔ َاٍ ٚيٝ٘ " أسنض ايزيٌٝ   ؟" ٚيًٛيٞ َع اؿاد١ إٔ 

ٜانٌ َٔ َاٍ ٚيٝ٘ يكٛي٘ تعاىل   {ؾًٝأنٌ باملعضٚف َٚٔ نإ ؾكريا  }ؾصٌ ٚيًٛيٞ َع اؿاد١ إٔ 

إٔ قًت عا٥ؾ١ ْظيت يف ٚايٞ ايٝتِٝ ايشٟ ٜكّٛ عًٝ٘ ٜٚصًح َاي٘ إٕ نإ ؾكريا أنٌ َٓ٘ باملعضٚف أخضداٙ ٚعٔ عُضٚ بٔ ؽعٝب عٔ أبٝ٘ عٔ دزٙ 

ٜتُٝو غري َغضف صٚاٙ اـُغ١ ٜتِٝ ؾكاٍ نٌ َٔ َاٍ   إال ايرتَشٟ  صدال أت٢ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ؾكاٍ إْٞ ؾكري ٚيٝػ يٞ ؽ٤ٞ ٚيٞ 

 

 أسنض صؿ١ أنٌ ايٛيٞ َٔ َاٍ ٚيٝ٘ عٓز اؿاد١ ؟ 

ٜأخش إال َا ٚدزا ؾٝ٘  - ٜت٘ ألْ٘ ٜغتشل بايعٌُ ٚاؿاد١ مجٝعا ؾًِ جيظ إٔ  األقٌ َٔ أدض٠ َجً٘ أٚ نؿا

ٜأنٌ َا ؾضض٘ ي٘ اؿانِ قاٍ يف ايكٛاعز ٚاإلْصاف بػري خالف ر  - َٚع عزّ اؿاد١ 

ٜتصزم َٓ٘ بال إسٕ صاسب٘ مبا ال ٜطض نضغٝـ ٚحنٛٙ ؿزٜح عا٥ؾ١ َضؾٛعا إسا أْؿكت املضأ٠ َٔ طعاّ طٚدٗا - ٚيظٚد٘ ٚيهٌ َتصضف يف بٝت إٔ 

ٚمل تشنض إسْا ألٕ غري َؿغز٠ نإ هلا أدضٖا مبا أْؿكت ٚيظٚدٗا أدض َا نغب ٚيًداطٕ َجٌ سيو ال ٜٓكص بعطِٗ َٔ أدض بعض ؽ٦ٝا َتؿل عًٝ٘ 

إال إٔ ميٓع٘ َٔ سيو   ر٠ ايغُاح ٚطٝب ايٓؿػ ب٘ايعا
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ٜأنٌ َٔ َاٍ ٚيٝ٘ إسا نإ غٝاًل ؟  ٌٖ يًٛيٞ 

 إٕ رَا٥هِ ٚأَٛايهِ ٚأعضاضهِ اؿزٜح ٚقٛي٘ ال حيٌ َاٍ اَض٤٣ َغًِ إال عٔ طٝب ْؿػ أٚ إٔ ٜهٕٛ غٝال ؾٝشضّ ؿزٜح 

 

  ايٛناي١ باب

 َا سهِ ايٛناي١ ؟ َع سنض األري١ ؟

 {ٚايعاًَني عًٝٗا  }يكٛي٘ تعاىل ٖٚٞ دا٥ظ٠ بايهتاب ٚايغ١ٓ ٚاإلمجاع 

اآل١ٜ ٚؿزٜح عض٠ٚ بٔ اؾعز ٚغريٙ ٚٚنٌ ايٓيب ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ عُضٚ بٔ أ١َٝ يف  {ؾابعجٛا أسزنِ بٛصقهِ ٖشٙ إىل املز١ٜٓ  }ٚقٛي٘ 

 قبٍٛ ْهاح أّ سبٝب١ ٚأبا صاؾع يف قبٍٛ ْهاح ١َُْٛٝ 

 

 َع سنض صٛص َٓٗا ؟ ايٛناي١ ؟َا املكصٛر ب

م بُٗا ٖٚٞ إعتٓاب١ دا٥ظ ايتصضف َجً٘ ؾُٝا تزخً٘ ايٓٝاب١ نعكز بٝع ٖٚب١ ٚإداط٠ ْٚهاح ألْ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚنٌ يف ايؾضا٤ ٚايٓهاح ٚأحل-

عا٥ض ايعكٛر  

ٚؾغذ ناـًع ٚاإلقاي١  -

ألٚىل  ٚطالم ألْ٘ جيٛط ايتٛنٌٝ يف اإلْؾا٤ ؾذاط يف اإلطاي١ بطضٜل ا-

ٚصدع٘ ألْ٘ ميًو بايتٛنٌٝ األق٣ٛ ٖٚٛ إْؾا٤ ايٓهاح ؾاألضعـ ٖٚٛ تالؾٝ٘ بايضدع١ أٚىل  -

ٚنتاب١ ٚتزبري ٚصًح ألْ٘ عكز ع٢ً َاٍ أؽب٘ ايبٝع  -

ّ إٔ ؾأخربٙ-ٚتؿضق١ صزق١ ْٚشص ٚنؿاص٠ ألْ٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ نإ ٜبعح عُاي٘ يكبض ايصزقات ٚتؿضٜكٗا ٜٚؾٗز ب٘ سزٜح َعاس ٚؾٝ٘ -

اهلل اؾرتض عًِٝٗ صزق١ تؤخش َٔ أغٓٝا٥ِٗ ؾرتر إىل ؾكضا٥ِٗ  

 ٚؾعٌ سر ٚعُض٠ ملا تكزّ -

 

 أسنض أَج١ً ؾُٝا ال تزخً٘ ايٓٝاب١ ؟

 غريٙ يتعًكٗا ببزٕ َٔ ٖٞ عًٝ٘ ألٕ املكصٛر ؾعًٗا ببزْ٘ ٚال حيصٌ سيو َٔ  نصال٠ ٚصّٛ ٚسًـ ٚطٗاص٠ َٔ سزخال ؾُٝا ال تزخً٘ ايٓٝاب١ 

 

 صنعتا ايطٛاف تزخٌ ايٛناي١ ؟ٌٖ 

 تزخٌ صنعتا ايطٛاف تبعا ٚ

 

 َا صٝػ١ ايٛناي١ ؟ َع سنض ايزيٌٝ ؟

 نأْت ٚنًٝٞ اآلٕ  ٚتصح ايٛناي١ َٓذظ٠

 مل ؾإَٕٚعًك١ ْص عًٝ٘ نكٛي٘ إسا قزّ اؿاز ؾبع ٖشا ٚإسا رخٌ صَطإ ؾاؾعٌ نشا ٚإسا طًب أًٖٞ َٓو ؽ٦ٝا ؾارؾع٘ هلِ ٚيكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚؼ

 قتٌ طٜز ؾذعؿض اؿزٜح 

 

 َا صؿ١ ايٛناي١ املؤقت١ ؟ 

 َٚؤقت١ نأْت ٚنًٝٞ ؽٗضا أٚ ع١ٓ 

 

 مبا تصح ايٛناي١ ؟

ٜا أْٝػ إىل اَضأ٠ ٖشا ؾإٕ اعرتؾت ؾاصمجٗا ؾاعرتؾت ؾأَض بٗا ؾضمجت  إثبات اؿزٚر ٚاعتٝؿا٥ٗاٚتصح يف - يكٛي٘ ص٢ً اهلل عًٝ٘ ٚعًِ ٚأغز 

 َتؿل عًٝ٘ 

ملا صٟٚ إٔ عًٝا ٚنٌ عكٝال عٓز ابٞ بهض ٚقاٍ َا قطٞ عًٝ٘ ؾٗٛ عًٞ َٚا قطٞ  األَٛاٍ ٚاؿه١َٛ ؾٝٗا ساضضا نإ املٛنٌ أٚ غا٥بايف إثبات ٚػٛط 

ي٘ ؾًٞ ٚٚنٌ عبز اهلل بٔ دعؿض عٓز عجُإ ٚقاٍ إٕ يًدص١َٛ قشُا أٟ َٗايو ٚإٕ ايؾٝطإ حيطضٖا ٚأْٞ انضٙ إٔ أسطضٖا ْكً٘ سضب ٖٚشٙ 

ٜا يف َع١ٓ ا  يؾٗض٠ ٚمل ٜٓهض ؾهإ إمجاعا قاي٘ يف ايهايف ٚقاٍ يف ايؾضح ٖٛ إمجاع ايصشاب١ قطا
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 مبا تٓعكز ايٛناي١ ؟

ْا٥با عين يف نشا   ٜزٍ ع٢ً اإلسٕ ْص قٍَٛا رٍ عًٝٗا َٔ ٚتٓعكز بهٌ - ْا أٚ أعتك٘ أٚ ؾٛضت إيٝو أَضٙ أٚ دعًتو  عًٝ٘ نبع عبزٟ ؾال

ٖٚٛ ٚرٍ نالّ ايكاضٞ ع٢ً إْعكارٖا بؿعٌ راٍ نبٝع ٖٚٛ ظاٖض نالّ ايؾٝذ ٜعين املٛؾل ؾُٝٔ رؾع ثٛب٘ إىل قصاص أٚ خٝاط  قاٍ يف ايؿضٚع ؾعٌأٚ -

ْت٢ٗ  أظٗض نايكبٍٛ  ا

 

 ٌٖ ٜؾرتط قبٍٛ ايٛناي١ ؾٛصا ؟

ٜاِٖ  ألٕ قبٍٛ ٚنال٥٘ عًٝ٘ ايصال٠ ٚايغالّ نإ بؿعً٘ ٜٚصح قبٛهلا بهٌ قٍٛ أٚ ؾعٌ رٍ عًٝ٘ ؾٛصا َٚرتاخٝا ّ ٚنإ َرتاخٝا عٔ تٛنًٝ٘ إ

 

 يًٛناي١ ؟ َٚا ايع١ً يف سيو ؟"  ٚنًت أسز ٖشٜٔ " ٌٖ تصح صٝػ١ 

  ٚؽضٚط تعٝني ايٛنٌٝ ؾال ٜصح ٚنًت أسز ٖشٜٔ

 بٝع٘ قبٌ ايبٝع صح إعتباصا مبا يف ْؿػ األَض ال مبا يف ظٔ املهًـ  ال عًُ٘ بٗا ؾًٛ باع عبز طٜز ع٢ً أْ٘ ؾطٛيٞ ٚبإ إٔ طٜزا نإ ٚنً٘ يف

 

 ٌٖ تصح ايٛناي١ يف بٝع َاٍ َٛنً٘ نً٘ ؟

قبض ؾٝكٌ ٚتصح يف بٝع َاي٘ نً٘ أٚ َا ؽا٤ َٓ٘ ٚباملطايب١ عكٛق٘ ٚباإلبضا٤ َٓٗا نًٗا أٚ َا ؽا٤ َٓٗا ألْ٘ ٜعضف َاي٘ ٚرٜٓ٘ ؾٝعضف َا ٜبٝع ٟٚ

 يف ايػضص قاي٘ يف ايها

 

 َٚا ايع١ً يف سيو ؟ يًٛناي١ ؟" ٚنًتو يف نٌ قًٌٝ ٚنجري  " ٌٖ تصح ضٝػ١ 

سنض األطدٞ أْ٘ اتؿام األصشاب ألْ٘ ٜزخٌ ؾٝ٘ نٌ ؽ٤ٞ َٔ ٖب١ َاي٘ ٚطالم ْغا٥٘  ٚتغ٢ُ املؿٛض١ٚال ٜصح إٕ قاٍ ٚنًتو يف نٌ قًٌٝ ٚنجري -

 ٚإعتام صقٝك٘ ؾٝععِ ايػضص ٚايطضص 

 

 ؟َا املكصٛر بايٛنٌٝ 

 ٚايٛنٌٝ إٔ ٜٛنٌ ؾُٝا ٜعذظ عٓ٘ يزالي١ اؿاٍ ع٢ً اإلسٕ ؾٝ٘ 

 

 ٌٖ تٓعكز ايٛناي١ يؿكري أٚ قاطع طضٜل ؟

ٜض اٚ تعشص ال إٔ ٜعكز َع ؾكري أٚ قاطع طضٜل إال بإسٕ َٛنً٘ ؾإٕ ؾعٌ مل ٜصح ألْ٘ تػضٜض باملاٍ ألْ٘ ال ٜؤَٔ إْؿغاخ ايعكز ٚقز تًـ َا بٝز ايؿل

 سطٛص قاطع ايطضٜل 

 

 ٌٖ ٜصح يًٛنٌٝ ايبٝع املؤدٌ ؟ َٚا ايع١ً يف سيو ؟

 صح ألٕ اإلطالم ٜٓصضف إىل اؿًٍٛأٚ ٜبٝع َؤدال إال بإسٕ َٛنً٘ ؾإٕ ؾعٌ مل ٟ

 

 ٌٖ ٜصح يًٛنٌٝ ايتصضف مبٓؿع١ رٕٚ إسٕ َٛنً٘ ؟ َٚا ايع١ً يف سيو ؟

ٚايعضف نٕٛ ايجُٔ َٔ ايٓكزٜٔ   يعضفألٕ اإلطالم قٍُٛ ع٢ً اأٚ مبٓؿع١ أٚ عضض إال بإسٕ َٛنً٘ ؾإٕ ؾعٌ مل ٜصح 

 أٚ بػري ْكز ايبًز إال بإسٕ َٛنً٘ ؾإٕ ؾعٌ مل ٜصح ألٕ عكز ايٛناي١ مل ٜكتط٘ 

 

 دا٥ظ٠ عكٛر ٚاؾعاي١ ٚايٛرٜع١ ٚاملظاصع١ ٚاملغاقا٠ ٚاملطاصب١ ٚايؾضن١ ايٛناي١ ؾصٌ

 أسنض أْٛاع ايعكٛر اؾا٥ظ٠ ؟

. ع٢ً عهػ ايعكٛر ايالط١َ َٔ نال ايطضؾني  ؾغدٗاٚداط  يٝػ هلا خٝاصٚايعكٛر اؾا٥ظ٠ 

ٜتٗا َٔ د١ٗ ٚايٛناي١ ٚايؾضن١ ٚاملطاصب١ ٚاملغاقا٠ ٚاملظاصع١ ٚايٛرٜع١ ٚاؾعاي١ عكٛر دا٥ظ٠ َٔ ايطضؾني  َٚٔ د١ٗ إسٕ ٚحنٛٙ  املٛنٌألٕ غا

 ٚنالُٖا دا٥ظ بشٍ ْؿع ٚحنٛٙ  ٍايٛنٞ

 

 ٌٖ ٜصح ألسز املتعاقزٜٔ ؾغذ ايعكز ؟

 يهٌ َٔ املتعاقزٜٔ ؾغدٗا أٟ ٖشٙ ايعكٛر نؿغذ اإلسٕ يف أنٌ طعاَ٘ 
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ُٜبطٌ ايعكز ؟  َت٢ 

ْتؿت صشتٗا  اؿٝا٠ ٚايعكٌاملطبل ألْٗا تعتُز  ٚدْٓٛ٘أسزُٖا  مبٛتٚتبطٌ نًٗا - ْتؿ٢ سيو ا ايتصضف   يظٚاٍ أ١ًٖٝؾإسا ا

ؾإٕ ٚنٌ يف حنٛ طالم ٚصدع٘ مل تبطٌ بايغؿ٘   ٟسٝح اعترب ايضؽز نايتصضف املاٍ (سذض دظ٥ٞ يف املاٍ ؾكط) ٚباؿذض يغؿ٘-

نإجياب ايٓهاح ٚإثبات اؿز ٚاعتٝؿا٥٘ ـضٚد٘ بايؿغل عٔ أًٖٝ٘ سيو ايتصضف  ملٛنٌ ٚنٌٝ ؾُٝا ٜٓاؾٝ٘ ايؿغل  مبطض٤ٚ ؾػٚتبطٌ ايٛناي١ -

إٔ ايٛنٌٝ  :قاعز٠, ٜٗا غالف َا يٛ ٚنٌ يف ؽضا٤ سَت٘ أٚ يف ضُإ أٚ إقرتاض ؾُٝا سذض عًٝ٘ ؾٝ٘ نأعٝإ َاي٘ إلْكطاع تصضؾ٘ ف ٚبؿًػ َٛنٌ-

. ٜؿعٌ َا ٜؿعً٘ ٚال جيٛط ي٘ َا ال جيٛط يألصٌٝ  .حيل ي٘ نٌ َا حيل يألصٌٝ 

 . َضتزاأٟ املٛنٌ ألْ٘ ممٓٛع َٔ ايتصضف يف َاي٘ َا راّ ٚبضرت٘ -

 

 أسنض األعُاٍ اييت تٓايف ايٛناي١ ؟

ٜت٘ عٓز َٛت األصٌٝ()أٟ ايغٝز ٚبتزبريٙ- ٜت٘ بايتكغٝط ) نتابت٘ قًٓاأٚ  أٟ سض صدٛع املٛنٌ يزاليت٘ ع٢ً  ٚنٌ يف عتك٘ (أٟ ايكٔ حيصٌ ع٢ً سض

 .عٔ ايٛناي١ يف ايعتل 

ألْ٘ ريٌٝ صغبت٘ ؾٝٗا ٚاختٝاص إَغانٗا ٚيشيو نإ ايٛط٤ صدع١ يف املطًك١ صدعٝا غالف ايكب١ً ٚاملباؽض٠ رٕٚ  ٚبٛط٦٘ طٚد١ ٚنٌ يف طالقٗا-

 .ايؿضز 

 

 ؟ األٚىل ٌٖ حيل ايضدٛع عٔ ايٛناي١

َا إسا قبٌ ايٛناي١ يف عتل عبز َٔ عٝز٠  َٚٔ صٛص راليت٘ صدٛع ايٛنٌٝٚمبا ٜزٍ ع٢ً ايضدٛع َٔ أسزُٖا أٟ املٛنٌ ٚايٛنٌٝ نُا تكزّ يف املٛنٌ 

 .يف ؽضا٥٘ َٓ٘  ٚنً٘ آخضبعز إٔ نإ 

 

 ٌٖٚ ٜؾرتط عًُ٘ بايعظٍ ؟ َت٢ ٜٓعظٍ ايٛنٌٝ ؟

 .طٍٚ بظٚاٍ أصً٘ ٜٚٓعظٍ ايٛنٌٝ مبٛت َٛنً٘ ملا تكزّ ٚألْ٘ ؾضع يف-

 .ؾصح بػري عًُ٘ نايطالم  ألْ٘ صؾع عكز ال ٜؿتكض إىل صض٢ صاسبٜ٘عًِ  ٚبعظي٘ ي٘ ٚيٛ مل-

 

 َا َصري َا بٝز ايٛنٌٝ بعز ايعظٍ ؟

ْات ٜٚطُٔ َا تصضف ؾٝ٘ ع٢ً صٚا١ٜ أْ٘ ٜٓعظٍ قبٌ عًُ٘ ٚاختاص ايؾٝذ  ؾال ٜطُٜٔٚهٕٛ َا بٝزٙ بعز ايعظٍ أَا١ْ  إال إٕ تعز٣ أٚ ؾضط نغا٥ض األَا

 . تكٞ ايزٜٔ ال ٜطُٔ َطًكا سنضٙ يف اإلْصاف

 

 املجٌ مثٔ َٔ بأطٜز اؽرت٣ أٚ َٛنً٘ ي٘ قزصٙ َا عٔ أٚ املجٌ مثٔ عٔ بأْكص ايٛنٌٝ باع ٚإٕ ؾصٌ

 :َع ضضب أَج١ً ع٢ً سيو ٖٚٓا قضا٥ٔ عٔ تؿضٜط املٛنٌ 

 َٚا ايع١ً يف سيو ؟ٌٖ ٜصح بٝع أٚ ؽضا٤ ايٛنٌٝ بجُٔ أْكص أٚ أطٜز عٔ مثٔ املجٌ ؟ 

عٔ مثٔ املجٌ أٚ عٔ َا قزصٙ ي٘ َٛنً٘ أٚ اؽرت٣ بأطٜز َٔ مثٔ املجٌ  ٚإٕ باع ايٛنٌٝ بأْكص  -

  ٚألٕ ايطضص ٜظٍٚ بايتطُنيْص عًٝ٘ ألٕ َٔ صح َٓ٘ سيو بجُٔ َجً٘ صح بػريٙ  صح ايبٝع ٚايؾضا٤أٚ بأنجض مما قزصٙ ي٘ -

ٜار٠نٌ  ايؾضا٤ٚيف  ايٓكصنٌ  ايبٝع ٚضُٔ  .يتؿضٜط٘ برتى االستٝاط ٚطًب األسغ ملٛنً٘ قاٍ يف ايهايف ايظ

ٜتػابٔ ايٓاؼ:)ٖٚٓا اعتجٓا٤ ْت٢ٗ   (ٚال عرب٠ مبا ال   ب٘ نزصِٖ يف عؾض٠ ألْ٘ ال ميهٔ ايتشضط َٓ٘ ا

 

 َاسا يف ساي١ سزر املٛنٌ ايبٝع يؾدص َعني ؾباع٘ ايٛنٌٝ يػريٙ ؟

عٛا٤ قزص ي٘ ايجُٔ أّ مل ٜكزصٙ ألْ٘ قز ٜكصز ْؿع٘ رٕٚ غريٙ أٚ ْؿع قاٍ يف املػين بػري خالف عًُٓاٙ  مل ٜصح ايبٝعٚبع٘ يظٜز ؾباع٘ يػريٙ 

 املبٝع بإٜصاي٘ إيٝ٘ 

 

 أَض بزؾع ؽ٧ َعني يٝصٓع٘ ٚرؾع ؟ َاسا يف ساي١ ْغٝإ ايٛنٌٝ

 َاسا يف ساي١ رؾع٘ إىل َٔ ال ٜعضؾ٘ املٛنٌ ؟

ٜتعز٣ ٚمل ٜؿضط  مل ٜطَُٔٚٔ أَض بزؾع ؽ٤ٞ َعني يٝصٓع٘ ؾزؾع ْٚغٝ٘ -  ألْ٘ إمنا ؾعٌ َا أَض ب٘ ٚمل 
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 . ضُٔ ألْ٘ َؿضطؾزؾع٘ إىل َٔ ال ٜعضؾ٘ ايو بإٔ قاٍ ارؾع٘ إىل َٔ ٜصٓع٘ ٚإٕ أطًل امل-

 

 ٌٖ ايٛنٌٝ ٜطُٔ َا تًـ بٝزٙ ؟

ْا٥ب املايو,( أٟ عٛا٤ أخش َاٍ عٔ ايٛناي١ أّ ال ) ٚبػري دعٌظعٌ  بال تؿضٜطٜطُٔ َا تًـ بٝزٙ  الٚايٛنٌٝ أَني - يف ايٝز ٚايتصضف  ألْ٘ 

 .ؾاهلالى يف ٜزٙ ناهلالى يف ٜز املايو نايٛرٜع١ 

 

 ٌٖ ٜصزم بُٝني ايٛنٌٝ يف ايتًـ عٓزَا تتعشص إقا١َ ايب١ٓٝ ؟

ٚي٦ال ميتٓع ايٓاؼ َٔ  ألْ٘ مما تتعشص إقا١َ ايب١ٓٝ عًٝ٘,(أٟ ؽٗٛر) ٚال ٜهًـ ب١ٓٝبُٝٝٓ٘ يف ايتًـ ٚأْ٘ مل ٜؿضط ألٕ األصٌ بضا٠٤ سَت٘  ٜٚصزم-

ْات َع اؿاد١ إيٝٗا   ايزخٍٛ يف األَا

 

 َت٢ ٚدب األخش بايب١ٓٝ عٓز ارعا٤ ايتًـ ؟

 . عًٝ٘ ثِ ٜكبٌ قٛي٘ ؾٝ٘ نشضٜل عاّ ْٚٗب دٝؿ نًـ إقا١َ ايب١ٓٝ ظاٖضايتًـ بأَٔ إٕ ارع٢ 

 

 َٛنً٘ اسٕ ي٘ يف ايبٝع َؤدال أٚ بػري ْكز ايبًز ؟ٌٖ ٜكبٌ َٔ ايٛنٌٝ قٍٛ إٔ 

اسٕ ي٘ يف ايبٝع َؤدال أٚ بػري ْكز ايبًز ْص عًٝ٘ يف املطاصب ٚايٛنٌٝ يف َعٓاٙ ألْ٘ أَني يف ايتصضف ؾهإ ٜٚكبٌ قٍٛ ٚنٌٝ إْ٘ أٟ َٛنً٘  

 .ايكٍٛ قٛي٘ يف صؿت٘ 

 

 ؟ ٌٖ يًٛنٌٝ ارعا٤ ايضر يٛصث١ املٛنٌ َطًكا ؟ ٌٖٚ ٜكبٌ قٛي٘

ٜأمتٓٛٙ  دعٌ ٚبزٕٚظعٌ أٟ  َطًكاٚإٕ ارع٢ ايضر يٛصث١ املٛنٌ   .مل ٜكبٌ قٛي٘ ألِْٗ مل 

 

 ؟( ظعٌ ٚبزٕٚ دعٌ )يف اؿاالت اآلت١ٝ  ٌٖ يًٛنٌٝ إرعا٤ ايضر يًُٛنٌ ؟

أٚي٘ أٟ إرع٢ ايضر يًُٛنٌ  

 قٛي٘ يف ايضر ألٕ يف قبط٘ ْؿعا يٓؿغ٘ أؽب٘ املغتعري  ظعٌ مل ٜكبٌ ٚنإ

 ألْ٘ قبض املاٍ يٓؿع َايه٘ ناملٛرع ٚتكزّ يف ايضٖٔ قاعز٠ سيو  َتطٛعاقٛي٘ يف ايضر إٕ نإ  ٜٚكبٌ-

 

 ؟َٚا ع١ً سيو ؟( ايغُغاص )َا سهِ ايتٛنٌٝ ظعٌ 

صح ؾٗٛ يو  طارؾُا قاٍ بع ٖشا بعؾض٠ ٚإٕ  (ايعبز اهلاصب)ألْ٘ تصضف يػريٙ ال ًٜظَ٘ ؾذاط أخش ايعٛض عٓ٘ نضر اآلبل ايتٛنٌٝ ظعٌٚجيٛط -

ٜار٠ ْص عًٝ٘ ؾكاٍ ٌٖ ٖشا إال  ايبٝع ٖٚٛ قٍٛ إعشام ٚغريٙ ألٕ ابٔ عباؼ نإ ال ٜض٣ بشيو بأعا قاٍ يف ايؾضح ٚال ٜعضف ي٘  ناملطاصب١ٚي٘ ايظ

 كايـ 

 

ًُٜظّ صر اؿل   إىل إْغإ ارع٢ أْ٘ ٚنٌٝ صب٘ يف قبط٘ ؟( ايزٜٔ )ٌٖ 

مل  ٚإٕ نشب٘ ب٘ ؾٛاط إْهاص صب اؿلإيٝ٘ ألْ٘ ال ٜربأ  ؾصزق٘ مل ًٜظَ٘ رؾعٍ٘ صب٘ يف قبط٘ ؾارع٢ إْغإ أْ٘ ٚنٞ (رٜٔ ) سلَٚٔ عًٝ٘ 

 إس ال ٜكطٞ عًٝ٘ بايٓهٍٛ ٜغتشًـ يعزّ ايؿا٥ز٠ 

 

 ٌٖ ملٔ يًٛصث١ صر اؿل ؟ يف ساالت عًِ املزٜٔ بايٛصث١ ؟ أٚ عزّ َعضؾت٘ بِٗ ٚنشبِٗ ؟

ٚسيو  (ٚأْ٘ ٜربأ بايزؾع ي٘,أؽب٘ املٛصخ إلقضاصٙ ي٘ باؿل, اؿل ملزعٞ إصث٘ َع تصزٜك٘ ي٘,)ٚأْ٘ ٚاصث٘ يظَ٘ رؾع٘ .ٚإٕ ارع٢ َٛت صب اؿل -

 .بؾٗار٠ ايٛؾا٠ ٚإعالّ ايٛصاث١ ٖٚشا ٖٛ ايزيٌٝ 

يظَ٘ ايزؾع َع اإلقضاص يظَ٘ ايُٝني َع اإلْهاص   أْ٘ ال ٜعًِ أْ٘ ٚاصث٘ أٚ ال ٜعًِ َٛت صب اؿل ألٕ َٔ نشب٘ سًـٚإٕ -

.  ٚمل ٜزؾع٘ إيٝ٘

 
 ايؿضق١ ايجا١ْٝ مبعٗز ؽٝذ اإلعالّ ايعًُٞ

 ؼت إؽضاف ؾط١ًٝ ايؾٝذ أبٞ اعشام اؿٜٛين


